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MAVIC 2  ZOOM

Īsā lietošanas uzsākšanas pamācība



Lidaparāts
DJITM MAVICTM 2 Zoom ir aprīkots ar visu virzienu skata sistēmu un infrasarkanās gaismas 
sensoru sistēmu*, kā arī pilnībā stabilizētu trīsdimensiju stabilizatoru ar 24-48 mm 
ekvivalenta 2x optiskā tuvinājuma lēcu, ar kuru var uzņemt 4K video un 12 megapikseļu 
fotoattēlus, kas atbalsta 4x FHD bezzudumu tuvinājumu. Pazīstamās DJI tehnoloģijas, 
piemēram, šķēršļu noteikšanas tehnoloģija Obstacle Sensing un viedie lidošanas režīmi, 
piemēram, HyperLapse, ActiveTrackTM 2.0, QuickShot, Panorama un modernās pilota 
asistēšanas sistēmas, palīdz Jums bez piepūles uzņemt sarežģītus attēlus. Mavic 2 Zoom 
maksimālais lidojuma ātrums ir 44,7 jūdzes stundā (72 km/h) un tā maksimālais lidojuma 
ilgums** ir 31 minūtes.
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1.  Stabilizators un kamera
2.  Priekšpuses skata 

sistēma
3.  Lejupskata sistēma
4.  Sānu skata sistēma
5. Lejupvērstā infrasarkano 

staru sensora sistēma
6. Papildu gaisma 

apakšpusē
7. 7microSD kartes slots
8. Priekšpuses LED 

* The Skata sistēmas un infrasarkano staru sensoru sistēmas ietekmē apkārtējie apstākļi. Lai uzzinātu vairāk,
  izlasiet Atrunu un Drošības norādījumus, Lietotāja pamācību un noskatieties mācību video DJI GOTM 4

lietotnē vai DJI oficiālajā tīmekļa vietnē. http://www.dji.com/mavic-2r 
** Maksimālais lidojuma ilgums, kas pārbaudīts bezvēja apstākļos pie nemainīga 15,5 jūdžu stundā (25 km/h)

ātruma. Šī vērtība ir indikatīva rakstura.

9. Motori
10. Propelleri
11. Antenas
12. Lidaparāta statusa indikators
13. Augšupvērstā infrasarkano 

staru sensora sistēma
14. Atpakaļskata sistēma
15. Viedais lidojuma akumulators

16. Akumulatora uzlādes
līmeņa LED

17. Barošanas poga
18. Akumulatora skavas
19. USB-C ports
20. Savienojuma poga /

savienojuma statusa
indikators
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Tālvadības pults
Tālvadības pultī ir iebūvēta DJI tāldarbības pārraides tehnoloģija OCUSYNCTM 2.0, kas 
nodrošina 5 jūdžu (8 km) maksimālu pārraides attālumu un nodrošina lidaparāta uzņemtā video 
attēlošanu Jūsu mobilajā tālrunī DJI GO 4 lietotnē ar izšķirtspēju līdz pat 1080p. Borta LCD 
ekrāns reālajā laikā parāda lidaparāta datus, bet atvienojamās vadības sviras atvieglo tālvadības 
pults uzglabāšanu.
Maksimālais ekspluatācijas ilgums: 2 stundas un 15 minūtes*

1. LCD ekrāns
2. Lidojuma apturēšanas poga
3. 5D poga
4. Noņemamas vadības sviras
5. Barošanas poga
6. Antenas
7. RTH poga
8. Vadības sviru uzglabāšanas gropes
9. Rezerves video lejupsaites ports
    (USB)
10. Mobilās ierīces skava
11. Lidojuma režīma slēdzis

12. Stabilizatora skala
13. Tuvinājuma regulēšanas skala
14. Ieraksta poga
15. Fokusa/aizslēga poga
16. Video lejupsaites / barošanas
       ports (micro USB)
17. C1 poga (pielāgojama)
18. C2 poga (pielāgojama)

Saliktā veidā

* Tālvadības pults maksimālo pārraides attālumu (FCC) var nodrošināt klajā teritorijā bez elektro-
magnētiskiem traucējumiem aptuveni 400 ft (120 m) augstumā.
Maksimālais ekspluatācijas ilgums ir pārbaudīts laboratorijas apstākļos. Šī vērtība ir indikatīva 
rakstura.



DJI GO 4 ir savietojams ar iOS 9.0 (vai jaunāku) un Android 4.4 (vai jaunāku).

1. DJI GO 4 lietotnes lejupielāde un mācību video skatīšanās

Meklējiet “DJI GO 4” App Store vai Google Play, vai arī noskenējiet 
turpmāk norādīto QR kodu, lai lejuplādētu lietotni savā mobilajā 
ierīcē.

Mācību video skatieties vietnē www.dji.com/mavic-2 vai DJI GO 4 
lietotnē, nospiežot uz ikonas tālruņa ekrāna labējā augšējā stūrī.

2. Lidaparāta sagatavošana

Noņemiet pārvalku no 
kameras stabilizatora.

Atlokiet  priekšējās 
kājiņas.

Atlokiet aizmugurējās 
kājiņas. 

Atlocītā stāvoklī

Atlokiet priekšējās kājiņas un propellerus pirms aizmugurējo kājiņu atlocīšanas. 
Pirms pacelšanās visām kājiņām un propelleriem ir jābūt atlocītā stāvoklī.
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Stingri nospiežot propellerus 
uz leju, pagrieziet tos 
noslēgšanas virzienā.

Pievienojiet propellerus 
attiecīgajiem motoriem.

Marķēts

Mācību video

DJI GO 4

Nemarķēts
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3. Akumulatoru uzlāde

Izmantojiet pievienoto lādētāju, lai 
pirms pirmās izmantošanas reizes 
pilnībā uzlādētu viedo lidojuma 
akumulatoru.

Izņemiet viedo lidojuma bateriju

Pirms uzlādes atvienojiet tālvadības pults vadu.

Lādēšanas laiks:
~2 stundas un 15 minūtes

Lādēšanas laiks:
~1 stundas un 30 minūtes

Elektrības 
pieslēgvieta

100 -  240V

Zems

Augsts

Akumulatoru uzlādes līmeņa pārbaude un ieslēgšana/izslēgšana

Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, 
nospiediet vienreiz. Lai ieslēgtu / 
izslēgtu, piespiediet un turiet.

Lai pārbaudītu uzlādes līmeni LCD ekrānā, 
nospiediet vienreiz. 

Lai ieslēgtu / izslēgtu tālvadības pulti, piespiediet 
vienreiz, pēc tam piespiediet un turiet.
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Pārliecinieties, ka vadības sviras ir stingri nostiprinātas.
Tālvadības pults vads ar Lightning kontaktu ir pamataprīkojumā. Lai pieslēgtos tālvadības 
pultij, izmantojiet savai mobilajai ierīcei atbilstošu vadu. Izmantojot iPad vai planšeti, 
izmantojiet tālvadības pults USB portu.
Video lejupsaites izveidei neizmantojiet Micro USB un USB portus vienlaicīgi.

4. Tālvadības pults sagatavošana

Atlokiet antenas un mobilās ierīces skavas, 
pēc tam pievienojiet vadības sviras.

Ievietojiet vienu vadības pults vada 
galu līdz slota galam.

Iestipriniet skavās savu mobilo ierīci.

Charging Time:
~2 hour 15 minutes

Optimālais pārraides attālums

Stiprs

Vājš

Novietojiet antenas paralēli vienu otrai.



DJI GO 4
lietotne

6. Lidojums

Ready to Go (GPS)

VAI

Automātiska 
pacelšanās

Kreisā svira augšup 
(lēni) lai paceltos

Kreisā svira lejup (lēni) līdz zemskarei
Turiet dažas sekundes, līdz motori 
apstājas

Automātiska 
nosēšanās

Pirms pacelšanās pārliecinieties, ka lidaparāta statusa 
joslā DJI GO 4 lietotnē ir uzraksts “Ready to Go”.

 Automātiska pacelšanās / 
  nosēšanās

 Manuāla pacelšanās / nosēšanās

Sviru kombinācijas komanda, lai 

iedarbinātu/apturētu motorus

Motorus lidojuma laikā var apturēt tikai gadījumā, ja kontrolleris atklāj 
kritisku kļūdu.

5. Sagatavošanās pirms pacelšanās

Ieslēdziet tālvadības pulti Palaidiet DJI GO 4

Lidaparāta aktivizēšanai izmantojiet savu DJI kontu. Aktivizēšanai ir vajadzīgs interneta 
pieslēgums.Internets

Ieslēdziet lidaparātu



 DJI GO 4

Kreisā svira
Augšup

Lejup

Pagriezties 
pa kreisi

Pagriezties 
pa labi

Labā svira Uz priekšu

Atpakaļ

 Pa kreisi Pa labi

QuickShot

TapFlyMaršruta punkti

HyperLapseParastais

Intereses punkts

ActiveTrack

Kino režīms 

 Tālvadības pults lietošana

Noklusējuma lidojuma vadības režīms ir 2. režīms (Mode 2). Kreiso sviru izmanto, lai vadītu 
gaisa kuģa augstumu un virzienu, bet ar labo sviru kontrolē kustību uz priekšu, atpakaļ, pa 
kreisi un pa labi. Ar stabilizatora skalu kontrolē kameras sasvēršanās pakāpi.

Avārijas bremzēšanai lidojuma laikā nospiediet pogu "Flight Pause".

Lai uzzinātu vairāk, skatieties pamācības DJI GO 4 vai DJI oficiālajā tīmekļa vietnē.

Pirms pacelšanās vienmēr iestatiet atbilstošu RTH augstumu. Kad lidaparāts
 atgriežas izejas punktā (Home Point), jums tas jāvada ar vadības svirām.



120m

≥10 m/s

Lidojiet klajās 
vietās

Stiprs GPS 
signāls

Saglabājiet 
tiešu redzamību

Lidojiet zemāk par 
400 pēdām (120 m)

Izvairieties no šķēršļu, pūļu, augstsprieguma līniju, koku, ūdenstilpņu 
pārlidošanas.
NELIDOJIET tuvu stipra elektromagnētiskā starojuma avotiem, piemēram, 
elektrolīnijām un apakšstacijām, jo tās var ietekmēt borta kompasu.

NEIZMANTOJIET lidaparātu nelabvēlīgos laika apstākļos, piemēram, 
lietū, snigšanas laikā, miglā un pie vēja ātruma, kas pārsniedz 10 m/s 
jeb 22 jūdzes stundā.

Lidojumiem 
slēgta zona

Netuvojieties rotējošiem 
propelleriem un motoriem.

Vairāk informācijas:
http://flysafe.dji.com/no-fly

MAVIC ir DJI preču zīme.
Autortiesības © 2018 DJI Visas tiesības aizsargātas. Sagatavoja DJI. Izdots Ķīnā.

7. Lidojuma drošība

Jūsu un Jums apkārt esošo personu drošības labad ir svarīgi izprast lidošanas 
pamatprincipus. Neaizmirstiet izlasīt Atrunu un Drošības vadlīnijas.



Specifikācijas
Lidaparāts
Svars 905 g
Maks. ātrums 44,7 jūdzes stundā (72 km/h) režīmā Sport, bezvējā
Maksimālais lidošanas  19685 ft (6000 m)
augstums virs jūras līmeņa
Darba temperatūra 14° līdz 104° F (-10° līdz 40° C)
GNSS GPS + GLONASS
Darba frekvence  2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz
Raidītāja jauda (EIRP) 2,4 GHz

FCC: ≤26 dBm; CE/MIC: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm 5,8 GHz
FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm

Stabilizators 
Vadības diapazons Transversālais leņķis: -90° līdz +30°
Kamera 
Sensors 1/2.3" CMOS; Faktiskie pikseļi: 12M
Lēca FOV: aptuveni 83° (24 mm), aptuveni 48° (48 mm)

35 mm formāta ekvivalents:  24-48 mm
Apertūra: f/2.8 (24 mm) - f/3.8 (48 mm) 
Fokuss: 0,5 m līdz ∞

ISO diapazons  Video: 100-3200
Foto: 100-1600 (automātisks); 100-3200 (manuāls)

Elektronisko aizvērēju ātrums 8-1/8000 s
Maks. attēla izmērs 4000×3000
Fotoattēlu uzņemšanas režīmi Viens kadrs

Vairāku attēlu uzņemšana: 3/5/7 kadri
Automātiskā ekspozīcijas pielīdzināšana (AEB): 
3/5 pielīdzināti kadri pie 0,7 EV Bias Intervāls

Videoieraksta režīmi 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p

Video saglabāšanas bitu ātrums 100 Mbps
Foto JPEG, DNG (RAW)
Video MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC)
Atbalstītās SD kartes microSD

Maks. ietilpība: 128 GB (vajadzīga UHS-I 3. ātruma kategorija)
Tālvadības pults
Darba frekvence  2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz
Maks. pārraides ātrums  FCC: 5 jūdzes (8 km); CE/MIC: 3,1 jūdze (5 km); 
(bez šķēršļiem un traucējumiem) SRRC: 3,1 jūdze (5 km) 
Darba temperatūra 32° līdz 104° F (0° līdz 40° C)
Akumulators 3950mAh @ 3.83V



Raidītāja jauda (EIRP) 2,4 GHz
FCC: ≤26 dBm; CE/MIC: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm
5,8 GHz
FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm

Darba spriegums: 1800mA @ 3.83V (lādējot mobilo ierīci)
Atbalstītais mobilās  Atbalstītais biezums: 6,5 - 8,5 mm, Maks. garums: 160 mm 
ierīces izmērs: Atbalstītie USB portu veidi: Lightning, Micro USB (Type-B)

USB-C

17,6±0,1 V
60 W

3850 mAh

Lādētājs 
Spriegums 
Nominālā jauda  
Viedais lidojuma akumulators 
Elektriskā ietilpība Spriegums 

17,6 V (maks.)
15,4 V (parasti)

Akumulatora veids LiPo 4S
Enerģētika 59,29 Wh
Neto svars Aptuveni 297 g
Lādēšanas temperatūras  41° līdz 104° F (5° līdz 40° C)
diapazons
Maks. lādēšanas jauda 80 W

Papildu informāciju sk. Lietošanas pamācībā: 
http://www.dji.com/mavic-2

※ Saturs var tikt mainīts bez iepriekšējas paziņošanas. 



MAVIC 2  ZOOM

Palīdzībai tiešsaistē, lūdzu, noskenējiet šo kodu, 
izmantojot Facebook Messenger

0M6DZMRM01UK

Ražotāja garantijas informācija:
http://www.djilatvija.lv/veikals/razotaja-garantija/
http://www.dji.com/lv/service/policy




